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3.
Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka
31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ broj 4/09,
i Općinski glasnik br: 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Slivno na svojoj XIX sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukutre u 2019. godini.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u „Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 021-05/20-01/01
Ur.broj:2148/05-01-20-1
Podgradina,16. ožujka 2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
4.
Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka
31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ broj 4/09,
i Općinski glasnik br: 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Slivno na svojoj XIX sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture u 2019. godini.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u „Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 021-05/20-01/01
Ur.broj:2148/05-01-20-1
Podgradina,16. ožujka 2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
5.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik“ broj 4/09, i Općinski glasnik br: 1/13 i 1/18), Općinsko
vijeće Općine Slivno na svojoj XIX sjednici održanoj 16. ožujka
2020. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji

Utorak, 17. ožujka 2020.

Općine Slivno za 2018. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine
Slivno za 2018. godinu, kojom su obuhvaćeni financijski
izvještaj i pslovanje, izrađen od strane Državnog ureda za
reviziju - Područnog ureda Dubrovnik, KLASA: 041-01/1902/63, URBROJ: 613-21-20-8 od 13. siječnja 2020. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u „Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 041-01/20-01/01
Ur.broj:2148/05-01-20-1
Podgradina,16. ožujka 2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
6.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno ( „ Neretvanski
glasnik „ br. 4/09 i „ Općinski glasnik“ br.1/13 i 1/18 ),
Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XIX. sjednici održanoj
16.ožujka 2020 .godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu
Načelnika
1.Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Načelnika za period
srpanj- prosinac 2019.godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Općinskom glasniku « službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:023-05/20-01/02
Urbroj:2148/05-01-20-1
Podgradina, 16.ožujka 2020.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
7.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno ( « Neretvanski
glasnik „ br.4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13 i 1/18 ), Općinsko
vijeće Općine Slivno na svojoj XIX. sjednici održanoj dana
16.ožujka 2020.godine donosi
ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA KOMISIJE
ZA POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE, SITNOG
INVENTARA NOVČANIH SREDSTAVA,
POTRAŽIVANJA I OBVEZA OPĆINE SLIVNO
Članak 1.
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Usvaja se Izvješće Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog
inventara,novčanih sredstava, potraživanja i obveza Općine
Slivno sa stanjem 31.12. 2019.godine.
Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara novčanih sredstava,
potraživanja i obveza Općine Slivno, sačinjen dana 27.siječnja
2020.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.

Utorak, 17. ožujka 2020.
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.

9.
Na temelju članka 10.Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama («Narodne novine» br.158/03,100/04, 141/06, 38/09,
123/11 i 56/16 ), članka 5. Uredbe o davanju koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» br.36/04,
63/08, 133/13 i 63/14 ) i članka 31. Statuta Općine Slivno
(«Neretvanski glasnik» br.4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13 i
1/18), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XIX. sjednici
održane 16.ožujka 2020 .godine donijelo je
PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE SLIVNO ZA 2020.GODINU

Klasa:021-01/20-01/01
Urbroj:2148/05-01-20-1
Podgradina,16.ožujka 2020.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
8.
Temeljem stavka 9.članka 36. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“. br: 94/13 ) i članka 31.Statuta
Općine Slivno (″Neretvanski glasnik″ br. 04/09 i „Općinski
glasnik“ br. 1/13 i 1/18 ), Općinsko vijeće Općine Slivno na
svojoj XIX. sjednici održanoj dana 16.ožujka 2020 .godine, d
onosi
ODLUKU
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika Općine Slivno o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Slivno za 2019.
godinu.
O b r a z l o ž e nj e
Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj: 94/13 ), jedinice lokalne samouprave
su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici
područne ( regionalne ) samuprave do 30.ožujka tekuće godine
za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u službenom
glasilu.
Općinski načelnik Općine Slivno, sukladno naprijed navedenim
obvezama, podnio je na XIX. sjednici Općinskog vijeća Općine
Slivno održanoj dana 16. ožujka
2020.godine predmetno
Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

I. UVODNE NAPOMENE
Ovim Planom uređuje se:
- plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
- sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
- popis djelatnosti koje se mogu obavljati na području Općine
Slivno,
- mikrolokacije za obavljanje djelatnosti .
II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM
DOBROM
1. U smislu ovog Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim
dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra
u općoj upotrebi.
2. U 2020. godini Općina Slivno će zajedno sa Turističkom
zajednicom Općine Slivno poduzeti mjere na zaštiti i održavanju
pomorskog dobra i to:
a) uređenje i održavanje šetnica
b) uređenje i održavanje plaža
c) održavanje čistoće uvala i otoka
d) čišćenje podmorja
e) održavanje javne rasvjete na pomorskom dobru
III.
SREDSTVA ZA REDOVNO
POMORSKIM DOBROM

UPRAVLJANJE

1. Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim
dobrom u smislu točke II. ovog Plana, sredstva će se osigurati iz
slijedećih izvora i to:
a) iz naknada za koncesijsko odobrenje na području Općine
Slivno,
b) iz Proračuna Općine Slivno,
c) iz sredstava Turističke zajednice Općine Slivno

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će bti objavljena
u ″Općinskom glasniku″ službenom glasilu Općine Slivno.

IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA
DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJU SE
MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE SLIVNO

Klasa: 351-01/20-01/13
Urbroj: 2148/1-01-20-1
Podgradina, 16.ožujka 2020.g.

1. U akvatoriju Općine Slivno mogu se obavljati djelatnosti iz
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru – tablica
1. («Narodne novine» br.36/04 ):

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE

-

prijevoz putnika – brodica/brod
iznajmljivanja plovila – brodica/brod
prijevoz tereta – brodica/brod
čišćenje mora – brodica/brod
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- tehnički radovi ( tegljač,dizalica,bager i sl. ) – brod
- prijevoz putnika stvari i tereta – hidroavion
2. Na morskoj obali i akvatoriju Općine Slivno mogu se obavljati
djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom
dobru – tablica 2.i 3.
a) Iznajmljivanje sredstava ( brodica na motorni pogon,
jedrilica, brodica na vesla,skuter,dječiji skuter do 2kW, sredstava
za vuču s opremom,daska za jedrenje,sandoline,pedalina i sl.,
podmornica, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl., )
b) Ugostiteljstvo i trgovina ( kiosk, prikolice, montažni
objekti do 12m2 i sl., pripadajuća terasa objekata, štand,
ambulantna prodaja )
c) Komercijalno-rekreacijski sadržaj ( jumping,aqua
park i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, suncobrani,leža
ljke,kulturne,komercijalne,zabavne,športske priredbe, snimanje
komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje, fotografiranje,
obuka jedrenja,veslanja i sl., obuka plivanja,organizacija
ronilačkih izleta ,obuka ronilaca )
V. MIKROLOKACIJE
Točne mikrolokacije na pomorskom dobru, kao i količine
određivat će Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja
uz suglasnost Mjesnog odbora na području kojeg se daje
koncesijsko odobrenje za svaki konkretni slučaj.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
1. Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom nije obuhvaćeno
ovim planom, a sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan
luka od šteta nastalih izvanrednim događajima ( oštećenja u
nevremenima, pomorske havarije i dr. ) osiguravaju se u skladu
s člankom 11. stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i lukama.
2. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Općinskom glasniku» službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 342-01/20-01/01
Ur. broj:2148/05-01-20-1
Podgradina, 16.ožujka 2020.g
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
10.
Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 i 118/18) i članaka
31. Statuta Općine Slivno (″Neretvanski glasnik″ br. 4/09 i
„Općinski glasnik“ br.1/13 i 1/18 ) a u skladu sa Procjenom
rizika od velikih nesreća (KLASA: 810-01/18-01/05 URBROJ:
2148/05-01-18-1 ) i Plana djelovanja civilne zaštite Općine
Slivno (KLASA:810-01/19-01/01 URBROJ: 2148/05-01-19-1
) Općinsko vijeće Općine Slivno na XIX.sjednici održanoj dana
16.ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU

Utorak, 17. ožujka 2020.

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Slivno
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Slivno s ciljem priprema i
sudjelovanja u otklanjanju posljedica velikih nesreće i katastrofa.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Slivno su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim,
uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima značajni
nositelji tih djelatnosti na području Općine Slivno.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se kapaciteti ili dio kapaciteta pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Slivno a koji
su od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te se utvrđuju
konkretne zadaće u sustavu civilne zaštite.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 1. Odluke su:
1. Hotel Plaža, Adresa: Klek,Plaža 7., OIB: 65219839942
2. Cogito j.d.o.o. - Hotel Merlot, Podgradina, Adresa:Opuzen,
Podgradina 179/1., OIB: 04367415892
3. Turističko naselje Klek, Adresa; Metković, A.K.Miošića 73.,
OIB: 24610611546
4. Neret commerce d.o.o , Adresa: Opuzen -Podgradina, Mala
Neretva 204., OIB: 45934351891
5. Komunalac Slivno d.o.o, Adresa: Opuzen, Podgradina 41.
Opuzen OIB: 11050979478
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Utorak, 17. ožujka 2020.

PRAVNE OSOBE
OD INTERESA ZA
SUSTAV CZ

MATERIJALNO
TEHNIČKA
SREDSTVA
(MTS)

BROJ
ZAPOSLENIH/
ANGAŽIRANE
OSOBE KOJE
RUKUJU MTS

Hotel Plaža, Adresa:
Plaža 7.
OIB: 65219839942

Smještajni
kapaciteti za
50 ljudi

6

- osiguranje
smještaja i
pripreme hrane
za evakuirane
osobe

- osiguranje smještaja - osiguranje smještaja
i pripreme hrane za
i pripreme hrane za
evakuirane osobe
evakuirane osobe

- osiguranje smještaja i
pripreme hrane
za evakuirane
osobe

Cogito j.o.o. - Hotel
Smještajni
Merlot, Podgradina,
kapaciteti za 40
Adresa: Podgradina 179/1 ljudi
OIB:04367415892
Priprema 250
obroka

10

- osiguranje
smještaja i
pripreme hrane
za evakuirane
osobe

- osiguranje smještaja - osiguranje smještaja
i pripreme hrane za
i pripreme hrane za
evakuirane osobe
evakuirane osobe

- osiguranje smještaja
i pripreme hrane za
evakuirane osobe

Turističko naselje Klek,
Adresa;a.K.Miošića 73
OIB:24610611546

30

- osiguranje
smještaja i
pripreme hrane
za evakuirane
osobe

- osiguranje smještaja - osiguranje smještaja
i pripreme hrane za
i pripreme hrane za
evakuirane osobe
evakuirane osobe

- osiguranje smještaja
i pripreme hrane za
evakuirane osobe

Priprema 100
obroka

Smještajni
kapaciteti za 300
ljudi
Priprem ,350
obroka

ZADAĆE PO RIZICIMA
POTRES

POŽAR
OTVORENOOG
TIPA

SNIJEG I LED

EKSTREMNE
TEMEPRATURE

Neret commerce d.o.o.,
ADRESA: OpuzenPodgradina, Mala
Neretva 204 OIB:
45934351891

Prehrambeni
proizvodi
(namirnice
potrebne za
pripremu obroka)

2

- Osiguranje
potrebnih
namirnica
za pripremu
obroka i
pitke vode za
evakuirano
stanovništvo,
za stariju
populaciju
kao i osobe s
invalidnošću)
kada se nisu
u mogućnosti
samostalno za
to pobrinuti.

-Osiguranje
potrebnih namirnica
za pripremu
obroka i pitke vode
za evakuirano
stanovništvo, za
stariju populaciju
kao i osobe s
invalidnošću)kada se
nisu u mogućnosti
samostalno za to
pobrinuti

-Osiguranje
potrebnih namirnica
za pripremu
obroka i pitke vode
za evakuirano
stanovništvo, za
stariju populaciju
kao i osobe s
invalidnošću)kada se
nisu u mogućnosti
samostalno za to
pobrinuti

-Osiguranje potrebnih
namirnica za pripremu
obroka i pitke vode
za evakuirano
stanovništvo, za stariju
populaciju kao i osobe
s invalidnošću)kada
se nisu u mogućnosti
samostalno za to
pobrinuti

Komunalac Slivno d.o.o.,
ADRESA:
Podgradina 41 .,Opuzen
OIB:11050979478

- Autosmećar
sa stražnjim
punjenjem
ECOMAC 3/12
-motorna kosilica
tip FS-450
- motorna lamčana
pila
-pumpa za vodu
-kamion Mercedes
809

4

- odvoz
građevinskog
otpada i šuta
na deponije,
- intervencije
na oštećenim
mjestima
ulične mreže
i sprječavanje
izlijevanja i
otjecanja vode
u podrumske
dijelove
ruševina, - briga
o osiguranju
vode za gašenje
požara u
mjestima gdje
je isključena
vodovodna
mreža, održavanje
kanalizacijske
mreže i čistoće,

- sanacija područja
ugroženog požarom
- čišćenje javnih
površina,
-asanacija terena

- sanacija terena
(čišćenje snijega –
leda..)
- intervencije na
oštećenim mjestima
ulične mreže

-snabdijevanje
stanovništva vodom i
hranom
- provođenje asanacije
terena
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Članak 4.

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke su dio operativnih snaga
sustava civilne zaštite Općine Slivno.
Članak 5.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Slivno
u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih
mjera i aktivnosti.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Slivno ( „Općinski glasnik“ br.2/16 ).
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
11.
Na temelju članka 10., 41.stavak 2. i članka 43. stavak 1. Zakona
o šumama, (″Narodne novine″, br. 140/05,82/06, 129/08, 80/10
, 124/10 ,25/12, 68/12, 148/13 i 94/14 ) i Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od intresa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini (″Narodne novine″ 3/20
), Općinsko vijeće Općine Slivno je na svojoj XIX. sjednici
održanoj dana 16.ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te
zabrane loženja otvorene vatre i
paljenja drvenog ugljena za šumsko zemljište
šumoposjednika
I TEMELJNE OBREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite šuma, provođenja
šumskog reda, zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog
ugljena za šume i šumsko zemljište u vlasništvu šumoposjednika
u cilju zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu.
Mjere zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu su
mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje
požara.
Članak 2.
Pojedini pojmovi iz ove Odluke imaju sljedeće značenje:
U smislu Zakona o šumama, šumom se smatra zemljište obraslo
šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari.
Šumom se smatraju i : šumski rasadnici i sjemenske plantaže
koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura , protupožarni
prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume , šume
u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od
posebnog ekološkog, znanstvenoga, povijesnoga ili duhovnog
interesa, vjetrobrani i zaštitne zone-zaštitni pojasevi drveća

Utorak, 17. ožujka 2020.

površine veće od 10 ari i širine veće od 20 m.
Šumskim zemljištem, u smislu Zakona o šumama, smatra se
zemljište na kojem se uzgaja šuma ili koje radi svojih prirodnih
obilježja i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za
uzgajanje šuma.
U slučaju sumnje ili spora smatra li se neko zemljište obraslo
šumskim drvećem šumom, odnosno smatra li se neko zemljište
šumskim zemljištem odlučuje središnje tijelo državne uprave
nadležno za poslove šumarstva.
Šumoposjdnikom se smatra svaka pravna ili fizička – vlasnik
i / ili posjednik šume, osim Republike Hrvatske i Trgovačkog
društva (″Hrvatske šume″ d.o.o.) koje gospodari šumama u
vlasništvu Republike Hrvatske.
II PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE
Članak 3.
Protupravne radnje može počiniti šumoposjednik u svojoj šumi,
te druga pravna ili fizička osoba u šumi koja nije u njegovom
vlasništvu ili posjedništvu.
Protupravne radnje koje u šumi mogu počiniti su:
- sječa bez doznaka stabala za sječu
- pustošenje šuma, sječa stabala ili njihovo oštećivanje
- čista sječa šume ako nije predviđena šumskogospodarskim
planovma
- uništavanje biljnog i životinjskog svijeta u šumi
- loženje otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena
- podizati vapnare, poljske ciglane i druge objekte s otvorenim
ognjištem u šumi i 200 m
od ruba šume
- zabranjeno odlaganje otpada
- ostale radnje koje su u suprotnosti sa zakonskom regulativom
Članak 4.
Mjere zaštite šuma od protupravnog prisvajanja su:
1. Mjere koje je dužan poduzimati šumoposjednik,
2. Mjere koje poduzimaju čuvari šuma u šumama šumoposjednika
Članak 5.
Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i
upravljaju šumama i šumskim zemljištima kao i fizičke osobe
ili ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim
zemljištima, u svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od
požara, moraju u šumama planirati i provoditi preventivnouzgojne radove i druge mjere zaštite od požara.
Članak 6.
Pod preventivno-uzgojnim radovima smatraju se:
- njega sastojina
- pravodobna proreda sastojina
- kresanje i uklanjanje suhog granja
- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka s elementima
šumske ceste
- sanacija opožarenih površina
- zaštita od štetnih organizama i požara
- sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim
djelovanjima
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Članak 12.

- čuvanje šuma
III OBVEZE ŠUMOPOSJEDNIKA
Članak 7.
Svaki šumoposjednik dužan je brinuti o svom šumskom posjedu
manirom dobrog gospodara i čuvati od krađe.
Šumoposjednik je dužan obilježiti granice svog šumskog posjeda
i redovito ih održavati.
Članak 8.
Šumoposjednik je dužan svojom šumom gospodariti ne
narušavajući šumski ekosustav. Nužno je podržavati prirodan
sastav šume autohtone vrste , izbjegavati sječu zaštićenih,
rijetkih i ugroženih vrsta, voćarica i ostalih vrsta koje služe kao
hrana divljači.
Od općeg interesa u gospodarenju šumama, svi vlanici i
posjednici šuma dužni su:
- gospodariti šumama u skladu sa šumskogospodarskim
planovima,
- dopustiti neometan pristup šumi osobama ovlaštenim za
obavljanje nadzora nad gospodarenjem šumama
- dopustiti provedbu propisanih motrenja, izmjera za potrebe
nacionalne inventure šumskih resursa , sakupljanja podataka
sukladno međunarodnim obvezama te znanstvenih istraživanja
Članak 9.
U šumi se mogu sjeći samo doznačena stabla.
Drvo posječeno u šumi i izvan šume te ostali šumski proizvodi
mogu se transportirati izvan šume samo ako su propisano
obilježeni i ako je za njih izdana propisana popratnica.
Uvjete načine doznake, obilježavanje drveta i ostalih šumskih
prozvoda , njihova prijevoza, otpreme i pohrane kao i vrijeme
sječe i šumski red propisuje ministar.
Iznimno, u slučajevima propisanim pozitivnim zakonskim
propisima, i za potrebe izgradnje infrastrukture, dozvoljeno je
vršiti sječu tijekom cijele godine.
Nakon sječe i izvlačenja drvnih sortimenata šumske putove i
vlake treba vratiti u prvobitno stanje.
Članak 10.
Nakon sječe stabala šumoposjednik je dužan u sastojini
uspostaviti šumski red.
Grane i otpad ostao nakon sječe potrebno je usitniti, ukloniti s
pomlatka i rasporediti po površini.
Slomljene dijelove debla i granja treba odrezati i spustiti na tlo.
Panjeve četinjača i deblje grane koje ostaju u sastojini nakon
sječe, potrebno je okorati ili tretirati sredstvima za suzbijanje
razvoja potkornjaka.
Članak 11.
Šumoposjednici su dužni poduzimati mjere radi zaštite šuma od
požara i drugih nepogoda te štetnih organizama.
U slučaju pojave biljnih bolesti i štetnika, šumoposjednici su
dužni poduzimati mjere u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja
zaraze na okolne sastojine.
Šumoposjednik je dužan izvršiti sanaciju sastojine koja je stradala
od požara i drugih nepogoda, odnosno štetnih organizama u
vremenskom periodu od 2 godine ( 24 mjeseca ).

Poslove i radne zadatke iz članaka 11. i 12. obavlja šumoposjednik
u suradnji sa Šumarskom savjetodavnom službom.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
″Općinskom glasniku″, službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 021-04/20-01/01
Urbroj: 2148/05-01-20-1
Podgradina, 16.ožujka 2020.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
12.
Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“broj 39/2013 i 48/15 ), članka 4. stavka 2.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“broj 92/10), članka
4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“
broj 39/2013 i 142/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno
(„Neretvanski glasnik“ broj 4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13
i 1/18 ), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XIX. sjednici
održanoj 16. ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se agrotehničke mjere kojima
su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta u Općini
Slivno dužni poljoprivredno zemljište obrađivati na način
da ne umanjuju njegovu bonitetnu vrijednost, te mjere zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu,šumama i šumskom
zemljištu.
II AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem,
3. čišćenje – održavanje kanala,
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
6. održavanje organske tvari u tlu,
7. održavanje povoljne strukture tla,
8. zaštita od erozije.
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Članak 3.

Članak 9.

Za područje Općine Slivno provode se agrotehničke mjere
zaštite od erozije iz članka 1.
ove odluke i to:
1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz
agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama,
2. zabrana preoravanja strmih zemljišnih površina i njihovo
pretvaranje u oranice,
3. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta,
4. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničkog sloja
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Slivno.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su
poduzimati mjere za sprječavanje zakorovljenosti zemljišta
mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj način spriječiti
širenje zakorovljenosti na susjedne parcele.

Za područje Općine Slivno provode se mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:
1. zabrana sadnje višegodišnjih nasada i kultura koje zasjenjuje
susjedne zemljišne čestice na način da onemogućuju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.
2. održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo
širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjenje
susjednih površina prerastanjem zelene ograde.
3. održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i
poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih
mjera.
4. održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih
putova tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i
višegodišnjeg raslinja, radi neometanja prolaza vatrogasnih
vozila.
5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako
da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja.

Članak 5.

Članak 10.

Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne
sposobnosti uz vodotoke, na područjima s visokom razinom vode
i na pješčanim područjima vlasnici i korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su saditi vrbe ili drugu vrstu brzorastućeg drveća
u mjeri potrebnoj za zaštitu erozije zemljišta.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi
se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi
sprječavanja odrona zemlje i zarašćivanja korova tako da se
omogući prirodni tok vode.
Uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i sadnju i
održavanje od vjetra branjenih pojaseva.

Članak 4.

Članak 6.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodnih kanala
provodi se radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova
tako da se omogući prirodni tok voda.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi održavanja kanala u
funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja izvedenih sustava
drenaže dužni su poduzeti slijedeće mjere:
1. obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne remeti
funkcija kanala za odvodnju vode,
2. obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne ošteti
izvedeni drenažni sustav poboljšanja vodozračnih svojstava tla.
Članak 7.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka
obuhvaćaju:
1. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće
godine.
2. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja
šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s
poljoprivrednim zemljištem.
III
MJERE ZA UREĐIVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

I

ODRŽAVANJE

Članak 8.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1.
održavanje živica i međa,
2.
održavanje poljskih putova,
3.
uređivanje i održavanje kanala,
4.
sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
5.
sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Članak 11.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se
koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati mjere iz članaka
3. do 9. ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje
se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članaka
3. do 9. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim
osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih
mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.
IV
MJERE
ZAŠTITE
OD
POŽARA
NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I
ŠUMSKOM PUTU
Članak 12.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu u smislu ove Odluke su mjere koje se moraju
provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.
Članak 13.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su radi sprječavanja
pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati
slijedeće mjere:
1. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih
mjera na trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće godine,
2. uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem
i biljnim otpadom radi sprječavanja širenja požara na susjedno
zemljište.
Članak 14.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod uništavanja
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korova i biljnog otpada spaljivanjem poduzimati slijedeće mjere:
1.spaljivati suhi korov i biljni otpad na sigurnoj udaljenosti od
ruba šumskog zemljišta te krošanja stabala, nasada na susjednim
parcelama kao i od stupova dalekovoda.
2.tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog
otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala.
3.spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe
koje su zapalile vatru, a kod sebe moraju imati osnovna sredstva
i opremu za početno gašenje požara tj. lopatu i posudu sa vodom.
4.osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, a to utvrditi
prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda napustiti
to mjesto.
Članak 15.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na
poljoprivrednom i šumskom zemljištu u razdoblju od 01. svibnja
do 30.listopada tekuće godine.
V NADZOR
Članak 16.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, inspekcija
zaštite od požara, sukladno zakonu.
Članak 17.
U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nadležne
inspekcije iz članka 16. ovlaštene su:
1. izricati usmene i pismene opomene,
2 .rješenjem zabraniti ili ograničiti radnje i postupke, utvrđivati
određene obveze,
3. rješenjem odrediti treću osobu koja će na prekršiteljev trošak
poduzeti određenu radnju ili postupak,
4. pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.
VI KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba novčanom
kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj, ako
ne postupi prema odredbama članaka 3.,4.,5.,6.,8.,9.,12.,13. i 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom
u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj fizička
osoba ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta,
ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik odnosno
vlasnik u slučaju iz članka 11. stavak 2. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
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VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu („ Općinski glasnik“ broj. 2/19 ).
Klasa:320-01/20-01/01
Urbroj:2148/05-01-20-1
Podgradina, 16. ožujka 2020.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
13.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne
novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno
(„neretvanski glasnik“ broj 4/09, i Općinski glasnik br: 1/13 i
1/18), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XIX sjednici
održanoj 16. ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine
Slivno iz Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Slivno
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu, a koja su
dijelom osigurana u Proračunu Općine Slivno za 2020. godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna
Općine Slivno imaju političke stranke koje su prema konačnim
rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću.
Članak 3.
U proračunu Općine Slivno za 2020. godinu, za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću
su osigurana sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna, a preostali
iznos od 6.000,00 kuna osigurat će se izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu.
Članak 4.
Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj
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političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju
sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Općinskom
vijeću prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog
vijeća.
Članak 5.
Ukupan broj vijećnika Općinskog vijeća je 11.
Za svakog vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se minimalni
zakonski godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kuna.
Iznosi po strankama zastupljenim u Vijeću su:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)8.000,00 kuna
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 1.000,00 kuna
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) – 1.000,00 kuna
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 1.000,00 kuna
Članak 6.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke
stranke.
Članak 7.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju
se odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Obrazloženje
Pravni temelj za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika Općinskog vijeća Općine Slivno iz Proračuna
Općine Slivno za 2020. godinu je odredba članka 10. stavka 3.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe
i referenduma (NN 29/19 i 98/19) kojim je propisano da
predstavničko tijelo jedinice samouprave donosi odluku o
raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika.
U članku 5. stavku 2. Zakona propisano je da sredstva
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika, iz proračuna jedinica samouprave, dužna je osigurati
jedinica samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu
jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi,
s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela
jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu
manjem od 1000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice
samouprave koja ima do 3000 stanovnika.
Zakonom je određeno da se sredstva za redovito godišnje
financiranje iz proračuna raspoređuju političkim strankama
razmjerno broju dobivenih mjesta članova predstavničkog tijela
jedinica samouprave prema konačnim rezultatima izbora.
Slijedom navedenog, predlaže se usvajanje Odluke
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća
Općine Slivno iz Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu.

KLASA: 400-08/20-01/02
URBROJ: 2148/05-01-20-1
Podgradina, 16. ožujka 2020. godine

Utorak, 17. ožujka 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
14.
Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 100. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka
31. Statuta Općine Slivno („neretvanski glasnik“ broj 4/09,
i Općinski glasnik br: 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Slivno na svojoj XIX sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine,
donijelo je
ODLUKU
O ISPLATI RAZLIKE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
OPĆINE SLIVNO NAMJENJENIH FINANCIRANJU
POLITIČKIH STRANAKA ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Odobrava se isplata razlike sredstava za financiranje političkih
stranaka Općinskog vijeća Općine Slivno za 2019. godinu
u iznosu od 6.000,00 kuna u skladu sa člankom 100. gore
navedenog Zakona.
Razlika sredstava po strankama zastupljenim u Vijeću iznosi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)4.363,65 kuna
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 545,45 kuna
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) – 545,45 kuna
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 545,45 kuna.
Članak 2.
Preostali iznos od 6.000,00 kuna osigurat će se Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 400-08/20-01/01
Ur.broj:2148/05-01-20-1
Podgradina,16. ožujka 2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
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15.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno («Neretvanski
glasnik» broj 4/09 i „Općinski glasnik“ broj 1/13 i 1/18)
Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XIX. sjednici održanoj
dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA STIPENDIRANJA
NADARENIH STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE
SLIVNO
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriterij
dodjele stipendija nadarenim studentima s područja Općine
Slivno te prava i obveze korisnika sredstava.
Članak 2.
Općina Slivno stipendira redovite studente čiji roditelji imaju
prebivalište na području Općine Slivno, upisani na sveučilištima
i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, i to:
- Studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini
obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50;
- Studenti druge, treće, četvrte i pete godine i apsolventi koji su u
prethodnoj godini studija imali prosjek ocjena od najmanje 4,00.
Članak 3.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinsko vijeće općine
Slivno.
Natječaj se objavljuje na internet stranici općine , tjednom listu i
na oglasnoj ploči općine Slivno.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 (petnaest) dana od
dana objavljivanja.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. Domovnicu
2. Izvadak iz matične knjige rođenih
3. Ovjereni prijepis svjedodžbe prethodnog razreda za studente
prve godine studija
4. Potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine za studente
5. Potvrdu fakulteta o upisu tekuće godine
6. Potvrdu o prebivalištu roditelja
7. Dokaz o eventualnom uspjehu na državnom ili županijskom
natjecanju verificiranom od strane Ministarstva znanosti i
obrazovanja Republike Hrvatske (1-3 mjesto na državnom i
prvo mjesto na županijskom natjecanju)
Članak 4.
Natječaj sadrži:
- Opće odredbe i kriterije za dodjelu stipendije
- Popis dokumenata koji se prilažu uz prijavu na natječaj
- Vrijeme trajanja stipendije
- Naziv tijela kojem se prijave podnose
- Visinu i broj stipendija
- Druge podatke značajne za provođenje natječajnog postupka.
Članak 5.
Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
- koji upisuju ponovno istu godinu studija,
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- koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj
godini za koju je raspisan natječaj
Članak 6.
Lista prvenstva za dodjelu stipendija sastavlja se na temelju
visine prosječne ocjene kandidata.
Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena
obračunatim na dvije decimale.
Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena
prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha
na natjecanjima, koji su sudjelovali na znanstvenim i stručnim
projektima, koji imaju objavljene stručne radove ili neka druga
postignuća vezana uz školovanje u prethodne dvije godine.
Članak 7.
Odluku o dodjeli stipendija donijet će Općinsko vijeće općine
Slivno temeljem utvrđenog prijedloga Komisije za provođenje
natječaja za dodjelu stipendija nadarenim studentima Općine
Slivno.
Za akademsku godinu, dodjeljuje se šest stipendija, i to u deset
mjesečnih rata u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno na račun
korisnika stipendije.
Ukoliko bude više kandidata prijavljenih na natječaj a koji
udovoljavaju kriterijima utvrđenim u natječaju , Odlukom o
dodjeli stipendija se može utvrditi i veći broj korisnika stipendije.
Članak 8.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendija Općinski Načelnik
sklopit će ugovor s korisnikom stipendije.
Članak 9.
Stipendija se dodjeljuje stipendistima za jednu akademsku
godinu.
Stipendija će se isplaćivati mjesečno tijekom cijele akademske
godine i to za deset mjeseci.
Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i kolovoz.
Članak 10.
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako prekine studiranje o
čemu je dužan obavijestiti općinu Slivno.
Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana od dana završetka
obrazovanja odjaviti stipendiju.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 604-01/20-01/01
Ur.broj:2148/05-01-20-1
Podgradina, 16. ožujka 2020.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Draženko Čović, dipl.oec.
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16.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne
novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31. Statuta
Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik,
1/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Slivno na XIX sjednici
održanoj 16. ožujka 2020. godine donijelo je
ODLUKU
O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SLIVNO
Članak 1.
1) Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom
počinje izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Plan).
I. PRAVNA OSNOVA
Članak 2.
1) Pravna osnova za izradu Plana je:
₋ Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19)
₋ Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (Narodne novine, 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10
(prestao važiti) i 9/11)(u daljnjem tekstu: Pravilnik)
₋ Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 6/03, 3/05uskl., 3/06*, 7/10, 4/12-isp., 9/13 i 2/15.-uskl., 7/16, 2/19,
6/19-pročišćeni tekst); * - Presuda Visokog upravnog suda RH
Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., Narodne novine, 10/15.
od 28.1.2015.
₋ Prostorni plan uređenja Općine Slivno (Neretvanski glasnik
1/02, 5/08 i “Općinski glasnik” 6/13, 2/16 i 4/16).
2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine
Slivno.
II. RAZLOZI IZRADE PLANA
Članak 3.
1) Razlozi izrade izmjena i dopuna su:
A. analiza i redefiniranje uvjeta gradnje i korištenja zemljišta
izvan građevinskog područja sukladno Prostornom planu
Dubrovačko-neretvanske županije
B. određivanje područja za mogući smještaj adrenalinskog parka
i/ili zip-line
C. usklađenje s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske
županije
D. prenošenje plana na nove kartografske podloge u referentnom
sustavu HTRS96/TM
E. analiza i revizija kartografskih prikaza i njihovih elemenata s
obzirom na sadržaj propisan Pravilnikom i
F. ispravak eventualno uočenih manjih grešaka i neusklađenosti
i druge izmjene koje se tokom izrade pokažu nužnim.
2) A. Općina Slivno suočena je s nizom problema vezanih
za podizanje trajnih nasada i gradnju izvan građevinskog
područja, a posebno u dijelu koji je unutar obuhvata Posebni
rezervat Malostonski zaljev i Malo more. Ovim Planom sve
površine koje su PPUO-om određene kao šumske površine, a
za koje su potpisani Ugovori o osnivanju služnosti u šumi ili
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na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi
podizanja višegodišnjih nasada vinograda, voćnjaka i maslinika,
prenamijenit će se u poljoprivredne površine. Obuhvati tih
površina definirani su sljedećim česticama: 8071/2, 8071/11,
dio 8073/1, dio 8072, 5618/6, 5618/7, 5618/8, 5618/9, 8071/2,
8071/3, 8071/4, 8071/5, 8071/6, 8071/7, 8071/8, 8071/9,
8071/10, 8071/11, dio 8577/1, dio 10990/1, 6014/12, 6014/9,
6014/10, 6014/11, 7823/5, 7823/4, 8577/14, 8577/15, 8577/16,
7981/7, 7826/8, 7981/4, 7981/5, 7981/6, 7826/4, 7826/5,
7826/6, 7826/7, 10553/171, 10553/174, 10553/175, 10553/173,
10553/1, 6014/6, 6014/7, 6014/8, sve k.o. Slivno, sukladno
grafičkom dijelu (prilog 1) koji čini obvezni prilog ove Odluke.
3) B. Planom će se odrediti rekreacijsko područje bez gradnje za
smještaj adrenalinskog parka i/ili zip-line.
4) C. PPUO Slivno potrebno je uskladiti s Izmjenama i dopunama
prostornog plana županije, donesenim 2019. godine, posebice
vezano za nekoliko korekcija u turističkim zonama koje će ovim
izmjenama biti ugrađene.
5) D. Sukladno Uredbi o informacijskom sustavu svi planovi,
uključivo i njihove izmjene i dopune moraju biti izrađene
na podlogama u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/
TM. Katastarska podloga korištena u važećem planu stara je i
tehničkih karakteristika koje onemogućavaju jasno i nedvojbeno
tumačenje kartografskih prikaza i potrebna je njena zamjena
novom, vektorskom podlogom.
6) E. Kartografski prikazi PPUO Slivno opterećeni su mnoštvom
podataka koji nisu potrebni sukladno Pravilniku niti se na njih
referiraju Odredbe za provođenje. Njihovo korištenje opravdano
je u dijelu analiza i kartograma kroz Obrazloženje plana, ali na
trenutan način znatno doprinose nečitljivosti Plana.
7) F. Kroz provedbu plana i detaljnom analizom njegovih
pojedinih dijelova uočene su manje greške i neusklađenosti koje
mogu izazvati dvojbene ili nejasne situacije. Ispravci i manje
promjene mogu biti posljedica prethodnih zahtjeva ili novih
spoznaja i podataka koji u trenutku donošenja ove Odluke o
izradi nisu bili poznati.
III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
1) Izmjene i dopune navedene u prethodnom članku odnose se
na veći dio površine unutar obuhvata PPUO Slivno.
2) Planirane izmjene i dopune odnose se na kartografske prikaze
i odredbe za provođenje.
IV. SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA
PLANA
Članak 5.
1) Prenošenje plana na nove kartografske podloge odnosi se
na čitav obuhvat plana i površine raznih namjena s različitim
stupnjem uređenosti i izgrađenosti. Izvan građevinskog područja,
na koje se odnosi predmet izmjena iz točke “A”, nalaze se velike
površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Na nekoliko
stotina hektara podignuti su trajni nasadi, a izdano je i nekoliko
akata kojima se odobrava građenje zgrada iz alineje 8., stavka 2.
članka 48. Zakona o prostornom uređenju.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
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1) Istaknutim razlozima za izradu Plana određeni su ujedno
ciljevi i programska polazišta, a koja se odnose ponajviše na:
₋ rješavanje problema podizanja trajnih nasada i gradnje izvan
građevinskog područja naselja izmjenom Plana sukladno
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije i
₋ postizanje jasnoće i čitljivosti Plana te njegovu učinkovitu
provedbu kroz prenošenje na nove podloge, redukcijom
kartografskih podataka i ispravkom grešaka i neusklađenosti.
VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
Članak 7.
1) U izradi Plana koristit će se raspoloživa prostorno planska
dokumentacija te dokumentacija prostora koju iz područja
svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim
propisima.
2) Prema Zakonu o zaštiti okoliša za Plan je potrebno provesti
postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
1) Stručni izrađivač s kojim Općina Slivno sklopi ugovor o
izradi Plana izradit će stručno rješenje na temelju kojeg će se
provesti javna rasprava.
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH
SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA
Članak 9.
1) Uzevši u obzir predmet izmjena i dopuna podatke, planske
smjernice i dokumente iz područja njihovog djelokruga za
potrebe izrade Plana zatražit će se od:
● Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i
drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
● Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Dubrovačkoneretvanska, Dr. Ante Starčevića 13, Dubrovnik
● Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,
Zagreb
● Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, Zagreb
● Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica
Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
● Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb
● Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv
“Neretva-Korčula”, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen
● Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga
Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, Split
● Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša
Vukotinovića 2, Zagreb
● Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija
Dubrovnik, Bosanka 49A, Mlini
● Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb
● Hrvatske ceste, Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8,
Dubrovnik
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● Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske
županije, Vladimira Nazora 8, Dubrovnik
● Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske
županije, Petilovrijenci 2, Dubrovnik
● Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
Vukovarska 16, Dubrovnik
● Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, Dubrovnik
● Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu
okoliša i prirode, Vukovarska 16, Dubrovnik
● Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam,
pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Vukovarska 16,
Dubrovnik
● lokalno nadležna komunalna poduzeća
i drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o
prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade
pokaže potrebnim.
IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 10.
1) Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne
dostaviti podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja
svoje nadležnosti je 10 dana od dana zaprimanja poziva.
2) Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana je 15 radnih
dana od dobivanja podloga, odnosno dana isteka roka za
pribavljanje prethodnih zahtjeva.
3) Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi
utvrđeni su Zakonom o prostornom uređenju.
X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 11.
1) Izrada Plana će se u cijelosti financirati iz proračuna Općine.
XI. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA
IZRADU NACRTA PLANA
Članak 12.
1) Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru tijekom izrade i donošenja
Plana.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
1) Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Slivno (Službeno
glasilo Općine Slivno, 6/18), donešena na sjednici Općinskog
vijeća Općine Slivno 23.10.2018. godine, ovom Odlukom
stavlja se izvan snage.
Članak 14.
1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
₋ tijelima i osobama određenim posebnim propisima navedenim
člankom 9. ove Odluke i
₋ Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb.
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Članak 15.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Općinskom glasniku” -službenom glasilu općine Slivno.
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